
JEGYZŐKÖNYV, 
 

amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. szeptember 20-án (kedden) 
megtartott Médiatanács ülésről készült. 

 
 

A Médiatanács részéről jelen vannak: 
 

dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-12. pontoknál/ 
dr. Kollarik Tamás Médiatanács-tag /1-12. pontoknál/ 
Dr. Koltay András Médiatanács-tag /1-12. pontoknál/ 

dr. Auer János Médiatanács-tag /1-12. pontoknál/ 
dr. Vass Ágnes Médiatanács-tag /1-12. pontoknál/ 

 
 

Az NMHH részéről jelen vannak: 
 

Aranyosné dr. Börcs Janka főigazgató /1-12. pontoknál/ 
Sarlós Péterné főosztályvezető /1-12. pontoknál/ 

dr. Andrássy György főosztályvezető /1-12. pontoknál/ 
dr. Pap Szilvia főosztályvezető /1-12. pontoknál/ 

Bokor Ágnes szövegíró, tartalomalkotó munkatárs /1-12. pontoknál/ 
Mádl András főosztályvezető /6-12. pontoknál/ 

dr. Szabó Emese a jegyzőkönyv vezetője /1-12. pontoknál/ 
 
 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részéről jelen vannak: 
 

dr. Kocsis Noémi mecenatúra igazgató /1-4. pontoknál/ 
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Az ülést dr. Karas Monika 13 óra 07 perckor megnyitotta és megállapította annak 
határozatképességét. Dr. Karas Monika a napirendi javaslaton szereplő előterjesztések és 
tájékoztatók napirendre vételét együtt tette fel szavazásra. A Médiatanács egyhangú, 5/5 
arányú igen szavazata mellett az 1155/2016. (IX. 20.) számon az alábbi előterjesztéseket és 
tájékoztatókat vette napirendre: 
 
MTVA-220/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított IKON Stúdió Egyesület kérelme  
MTVA-221/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati 
eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CINEMA-FILM Kft. kérelme  
MTVA-222/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett TÖRTÉNELMI 
DOKUMENTUMFILM2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított Dunatáj 
Alapítvány tájékoztatója  
MTVA-223/2016. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. augusztusi 
pénzügyi jelentése  
454/2016. A Baja 89,8 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 
2016. július 21-én közzétett pályázati felhívásra 2016. szeptember 7-én beérkezett pályázati 
ajánlat vizsgálata 
457/2016. A kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására 2016. április 
14-én közzétett pályázati felhívásra 2016. június 13-án beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi 
vizsgálata 
455/2016. Az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati 
felhívás tervezete 
456/2016. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 
pályázati felhívás tervezete  
453/2016. Dr. Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő beadványa a Duna Médiaszolgáltató 
Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság M1 állandó megnevezésű 
médiaszolgáltatásában 2016. augusztus 22-én sugárzott „Híradó” című műsorszámmal 
kapcsolatban  
T-44/2016. A TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 
számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését 
megállapító MN/14429 5/2016. számú hivatali határozattal szemben  
E-46/2016. A Médiatanács követelés állománya (2016. augusztus) 
E-47/2016. A 2016. július 1-jétől 2016. augusztus 31-ig kiadmányozott hivatali döntésekről 
 
 

Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. MTVA-220/2016. A Médiatanács által meghirdetett NEUMANNJÁNOS2015 pályázati 

eljárásban kedvezményezetté nyilvánított IKON Stúdió Egyesület kérelme  
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1156/2016. (IX. 20.) számú döntése 
a NEUMANNJÁNOS2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított IKON Stúdió 

Egyesület kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1158/2015. (IX. 1.) számú 
döntésével az új, lekérhető (online) közszolgálati műsorszámok mint médiatartalmak 
gyártásának és közzétételének támogatására meghirdetett pályázati eljárásban 
(NEUMANNJÁNOS2015) kedvezményezetté nyilvánított IKON Stúdió Egyesület „Élő 
népviseletek - Rimóc 2.” című, MA-NEUMANNJÁNOS2015-73/2016. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
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hozzájárul, hogy a kedvezményezett a közszolgálati műsorszámot a kérelem szerinti 
epizódszámban és időtartamban készítse el és tegye közzé, azzal, hogy felhívja a 
kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet. 
 
 
2. MTVA-221/2016. A Médiatanács által meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2015 

pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CINEMA-FILM Kft. kérelme 
 

Dr. Kocsis Noémi ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1157/2016. (IX. 20.) számú döntése 
a KOLLÁNYIÁGOSTON2015 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított CINEMA-

FILM Kft. kérelméről 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1200/2014. (XII. 16.) számú 
döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett pályázati 
eljárásban (KOLLÁNYIÁGOSTON2015) kedvezményezetté nyilvánított CINEMA-FILM Kft. 
„Hová tűnt Mocsáry őrnagy?” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2015-7/2015. iktatószámon 
nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és 
hozzájárul a befejezési határidő 2017. július 30-ára, a beszámolási határidő 2017. 
szeptember 15-ére, a bemutatási határidő 2018. január 31-ére történő módosításához, azzal, 
hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére. 
 
A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra 
igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen 
döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását 
követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a 
médiaszolgáltatót. 
 
 
3. MTVA-222/2016. Tájékoztató – A Médiatanács által meghirdetett TÖRTÉNELMI 

DOKUMENTUMFILM2014 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított 
Dunatáj Alapítvány tájékoztatója  

 
Dr. Kocsis Noémi ismertette tájékoztatót, melyhez dr. Kollarik Tamás hozzászólt. A 
Médiatanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
 
4. MTVA-223/2016. Tájékoztató – Az MTVA Mecenatúra Igazgatóság 2016. augusztusi 

pénzügyi jelentése  
 
Dr. Kocsis Noémi ismertette tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul 
vette. 
 
 
5. 454/2016. A Baja 89,8 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási lehetőség 

hasznosítására 2016. július 21-én közzétett pályázati felhívásra 2016. szeptember 7-
én beérkezett pályázati ajánlat vizsgálata 
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Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést, melyhez dr. Karas Monika hozzászólt. A 
Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben 
foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket hozta: 
 

A Médiatanács 1158/2016. (IX. 20.) számú döntése 
a Baja 89,8 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására 2016. 

július 21-én közzétett pályázati felhívásra 2016. szeptember 7-én beérkezett pályázati ajánlat 
vizsgálata (Baja Hangja Kft.) 

 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerinti végzésben az Mttv. 57. § (3) 
bekezdése, valamint a Pályázati Felhívás 1.10.10.1. pontja alapján hiánypótlásra hívja fel a 
Baja Hangja Kft. pályázót a Baja 89,8 MHz helyi kereskedelmi médiaszolgáltatási 
lehetőségre benyújtott pályázati ajánlat vonatkozásában az alábbiak tekintetében: 
 

 A pályázó nyújtsa be a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. c) pontjának maradéktalanul 
megfelelő nyilatkozatot, 
 

 A pályázó csatoljon a Pályázati Felhívás 2.5.11.1. d) pontja szerinti eredeti, illetve 
közjegyző által hitelesített, a központi adóhatóság által kiállított hivatalos igazolást 
arra vonatkozóan, hogy a pályázónak nincs hatvan (60) napnál régebben lejárt vám-, 
társadalombiztosítási járulék vagy a központi adóhatóság által nyilvántartott 
adófizetési kötelezettsége, továbbá elkülönített állami pénzalappal szemben fennálló 
fizetési kötelezettsége, 
 

 A pályázó nyújtsa be a Pályázati Felhívás 2.5.3.4. pontjában foglalt feltételeknek 
maradéktalanul megfelelő, a tervezett médiaszolgáltatásra vonatkozó műszaki tervet. 

 
 
6. 457/2016. A kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására 2016. 

április 14-én közzétett pályázati felhívásra 2016. június 13-án beérkezett pályázati 
ajánlatok tartalmi vizsgálata 

 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntéseket 
hozta: 
 

A Médiatanács 1159/2016. (IX. 20.) számú döntése 
a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására 2016. április 14-én 
közzétett pályázati felhívásra 2016. június 13-án beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi 

vizsgálata (Kun-Média Kft. – Karcag) 
 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 59. § (2) bekezdése, 
valamint a Pályázati Felhívás 1.11.11.5. pontja alapján felvilágosítást kér a Kun-Média Kft. 
pályázótól arra vonatkozóan, hogy 

 a pályázó az üzleti és pénzügyi tervével kapcsolatban részletesen fejtse ki, hogy mi 
okozza az eltérést a Formanyomtatvány VI. fejezet szerinti tervezett költségek 
táblázatban (49. oldal) és a mellékletként csatolt eredménykimutatás-tervekben (122. 
és 123. oldal) közölt adatok között, 

 az üzleti és pénzügyi terve részeként csatolt mérlegtervben megadott értékek ezer Ft-
ban értendők-e, valamint nyilatkozzon a csatolt mérlegterv forrás oldal elemei és 
összegző sora közötti, illetve az eredménykimutatás tervekben feltüntetett mérleg 
szerinti eredmények és a mérlegtervekben feltüntetett mérleg szerinti eredmények 
közötti eltérések okáról, 

 a pályázó részletesen fejtse ki a reklámbevételek esetén kalkulált másodpercdíjak és 
a nettó árbevétel tervezésénél használt feltételezéseit. 
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A Médiatanács 1160/2016. (IX. 20.) számú döntése 

a kisközösségi médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására 2016. április 14-én 
közzétett pályázati felhívásra 2016. június 13-án beérkezett pályázati ajánlatok tartalmi 

vizsgálata (Mosoly Média Nonprofit Kft. – Kiskunfélegyháza) 
 
A Médiatanács az előterjesztés melléklete szerinti végzésben az Mttv. 59. § (2) bekezdése, 
valamint a Pályázati Felhívás 1.11.11.5. pontja alapján felvilágosítást kér a Mosoly Média 
Kft. pályázótól arra vonatkozóan, hogy 

 a pályázó az üzleti és pénzügyi tervével kapcsolatban részletesen fejtse ki, hogy mi 
okozza az eltérést a Formanyomtatvány VI. fejezet szerinti tervezett költségek 
táblázatban és a mellékletként csatolt eredménykimutatás-tervekben közölt adatok 
között, 

 a pályázó részletesen, minden nap esetében külön-külön vezesse le, hogy az általa a 
szöveg minimális aránya tekintetében a Formanyomtatvány III. pontjában megtett 
vállalásait hogyan teljesíti a napi teljes műsoridőben, 

 a pályázó részletesen fejtse ki, hogy az általa a Formanyomtatvány III.3. pontjában 
ismertetett „Hip-hop óra”, „Acoustic óra”, „Retró óra”, valamint „Magyar óra” című 
műsorszámok hogyan felelnek meg az Mttv. 83. §-a szerinti célt szolgáló 
közszolgálati műsorszám fogalmának. 

 
 
7. 455/2016. Az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 

pályázati felhívás tervezete 
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1161/2016. (IX. 20.) számú döntése 
az Esztergom 98,1 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 

tárgyában 
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja az Esztergom 98,1 
MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
 
 
8. 456/2016. A Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási 

lehetőség pályázati felhívás tervezete  
 
Dr. Andrássy György ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1162/2016. (IX. 20.) számú döntése 
a Velence Meleg-hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás 

tervezete tárgyában  
 
A Médiatanács az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Velence Meleg-
hegy 90,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezetét, és azt 
hirdetményi úton, valamint a Médiatanács honlapján közzéteszi. 
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9. 453/2016. Dr. Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő beadványa a Duna 
Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság M1 állandó 
megnevezésű médiaszolgáltatásában 2016. augusztus 22-én sugárzott „Híradó” 
című műsorszámmal kapcsolatban  

 
Dr. Pap Szilvia ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1163/2016. (IX. 20.) számú döntése 
dr. Szabó Szabolcs országgyűlési képviselő beadványa a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság M1 állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában 

2016. augusztus 22-én sugárzott "Híradó" című műsorszámmal kapcsolatban 
 
A Médiatanács nem indít hatósági eljárást dr. Szabó Szabolcs bejelentése alapján, és erről 
az Mttv. 145. § (3) bekezdésének megfelelően hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőt. 
 
 
10. T-44/2016. A TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek 

számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések 
megsértését megállapító MN/14429 5/2016. számú hivatali határozattal szemben  

 
Dr. Vass Ágnes ismertette az előterjesztést. A Médiatanács egyhangú, 5/5 arányú igen 
szavazata mellett elfogadta az előterjesztésben foglalt javaslatot, és az alábbi döntést hozta: 
 

A Médiatanács 1164/2016. (IX. 20.) számú döntése 
a TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató fellebbezése a hallássérültek számára 

hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértését megállapító 
MN/14429-5/2016. számú hivatali határozattal szemben 

 
A Médiatanács mint másodfokú hatóság a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
Hivatalának (elsőfokú hatóság) 2016. július 11. napján kelt, MN/14429-5/2016. számú 
határozata ellen a TV2 Média Csoport Kft. médiaszolgáltató által benyújtott fellebbezés 
alapján indult másodfokú hatósági eljárás ügyintézési határidejét hivatalból az Mttv. 151. § 
(2) bekezdése alapján – a tényállás tisztázása érdekében – harminc nappal 
meghosszabbítja. 
 
 
11. E-46/2016. A Médiatanács követelés állománya (2016. augusztus) 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul 
vette. 
 
 
12. E-47/2016. A 2016. július 1-jétől 2016. augusztus 31-ig kiadmányozott hivatali 

döntésekről 
 
Dr. Karas Monika ismertette a tájékoztatót, a Médiatanács az abban foglaltakat tudomásul 
vette. 
 
 
Dr. Karas Monika az ülést 13 óra 30 perckor berekesztette. 
 
 
Budapest, 2016. szeptember 21. 
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A jegyzőkönyvet készítette: 
 
 

dr. Szabó Emese s. k. 
 
 
Hitelesítette: Ellenjegyezte: 
 
 
 
 
 dr. Kollarik Tamás s. k. dr. Karas Monika s. k. 
 a Médiatanács tagja a Médiatanács elnöke 
 


